TERMOS DE USO, CESSÕES E LICENÇAS REFERENTES AOS SERVIÇOS E INTERATIVIDADES A PARTIR
DA LIGA

Você está na LIGA, seja bem-vindo(a)!
Neste documento você conseguirá entender melhor as funcionalidades, propósitos e condições de
utilização dos serviços que a LIGA disponibiliza para você, portanto, é de grande importância que você
o leia e, caso não concorde com algum ponto descrito aqui, julgue se quer realmente continuar
navegando e usando a LIGA.
Recomendamos que você leia atentamente este documento, e, mesmo que não seja obrigatório,
sugerimos que visite periodicamente esta seção para manter-se informado sobre qualquer mudança
nos serviços ofertados na plataforma. Também, na medida do possível, sempre que houver alguma
mudança substancial no teor de nossas políticas, iremos informar para você, às vezes na própria
plataforma, às vezes por e-mail.
Sabemos que a leitura desse tipo de documento pode ser cansativa (e muitas vezes chata), porém, tal
documento é importante para sua segurança e satisfação ao utilizar a LIGA. Como falamos, é de sua
inteira responsabilidade ler estes Termos e todas as Políticas da LIGA, mas procuramos deixá-los mais
agradável para que você os leia, e, se alguma dúvida ainda persistir ao final, basta entrar em contato
conosco através do SAC, disponibilizado no item 11.
A LIGA não é vinculada, endossada ou patrocinada de qualquer forma por nenhuma empresa
proprietária de outras redes sociais, conhecidas ou que venham a ser inventadas, nem tampouco é
vinculada, endossada ou patrocinada a eventuais empresas de distribuição de aplicativos para
determinados hardwares e gadgets que existam ou que venham a existir. Tais empresas apenas
respondem pelo vínculo, com a LIGA, estabelecidos em seus próprios termos e políticas, ou seja,
basicamente apenas servindo como suporte de veiculação ou distribuição da LIGA.
Para iniciarmos, é importante que você se familiarize com alguns termos, que aparecerão nesse
documento ou na política de privacidade, são eles:
LIGA – plataforma social da qual trata-se essas regras;
USUÁRIOS – Você que está lendo este documento (e tratado aqui, cordialmente, de “você”) e
qualquer pessoa que tenha uma conta na LIGA, ainda que seja um tipo diferenciado de usuário, tal
qual “curadores” e “embaixadores”;
PLATAFORMA – a LIGA;
PROPRIETÁRIA – a empresa definida na seção 2 abaixo.
1. O que é a LIGA?
A LIGA é uma ferramenta digital, uma solução tecnológica, voltada para o setor de construção civil e
suas mais diversas áreas e divisões. Então, a LIGA conecta toda construção civil embaixo de uma só
plataforma. A LIGA, em última análise, é uma rede social, a rede social da construção civil, portanto se
você é usuário da LIGA é bem provável que você atue profissionalmente em alguma função, profissão
ou interesse voltadas à essa área e aqui, na LIGA, você poderá se conectar e interagir com demais
pessoas do mercado, bem como criar grupos que ajudem na organização de sua obra ou participar de
grupos de seu interesse em geral, poderá, também, anunciar facilidades, serviços e produtos e claro,
ficar por dentro de tendências e assuntos pertinentes sobre as diferentes ramificações da construção
civil, tudo de acordo com os seus interesses e o seu perfil.
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2. Quem é o proprietário da LIGA?
A LIGA é mantida por BUC SERVIÇOS DE CONTEÚDO S.A., pessoa jurídica de direito privado, com
CNPJ nº 22.969.411/0001-22, com sede na Al.Viente Pinzon 173, 2º andar, Ed. Midas, bairro Vila
Olímpia, São Paulo/SP, CEP 04.547-130, e para efeitos deste documento, será denominada
PROPRIETÁRIA.
A LIGA é uma plataforma regulamentada de acordo com este documento, demais políticas que sejam
pertinentes, constantes na própria plataforma, e de acordo com as leis brasileiras, em especial a lei
12.965/14 – Marco Civil da Internet no Brasil – ainda que se possa utilizar, eventualmente, alguma
funcionalidade da LIGA estando off-line (sem estar conectado à internet), e também, de acordo com
leis estrangeiras. A ordem utilizada para regulamentação da LIGA, então, sempre será: suas políticas
internas, leis brasileiras e leis estrangeiras naquilo que couber.
3. O básico que você precisa saber sobre a utilização da LIGA.
Em princípio qualquer pessoa física que esteja interessada em utilizar os Serviços da LIGA,
cadastrando-se, navegando e efetivamente utilizando quaisquer dos serviços oferecidos na
plataforma, pode usufruir da LIGA.
O cadastro na LIGA pode ser efetuado, ainda, através de Facebook Connect ou Linkedin Connet e os
dados retirados dessas redes seguirão esses Termos de Uso e Política de Privacidade da LIGA bem
como, secundariamente, estarão sob análise do que é permitido nessas redes.
Não é uma obrigatoriedade ser um profissional da área de construção civil, porém, como a LIGA
destina-se à pessoas com interesse latente nessa área, talvez você fique mais à vontade e
familiarizado com a LIGA, e usufruindo de forma mais eficaz todas as inúmeras vantagens desta
plataforma, se for uma pessoa atuante ou com interesses nessa área.
Contudo, ainda que você possua os “requisitos” descritos acima, algumas pessoas não podem utilizar
os Serviços da LIGA, como por exemplo menores de 18 (dezoito) anos de idade e pessoas
judicialmente impedidas de utilizar serviços de internet/mobile. Entenda que, eventualmente,
pessoas com alguma restrição, descrita ou não aqui, por um motivo ou outro, acessarão e utilizarão
os serviços da LIGA, sempre que isso ocorrer a PROPRIETÁRIA não será responsável pelas ações ou
omissões dessas pessoas na plataforma, sendo assim, caso você se encontre em uma dessas
condições, ou caso você tenha ciência de alguma dessas burlas, pedimos e sugerimos que por favor
não utilize nossos Serviços ou que denuncie tal interação suspeita para que tomemos as medidas
cabíveis.
Havendo alguma restrição o usuário não poderá usar os Serviços nem aceitar estes Termos, podendo
inclusive ter seu cadastro excluído e/ou sua navegação na LIGA impedida, sobretudo se tais restrições
advirem por imposição das leis do Brasil ou de outros países, incluindo o país onde o USUÁRIO é
residente ou a partir do qual usa os serviços da LIGA.
Então, basicamente você deve atentar para as seguintes regras na utilização da LIGA e de nossos
Serviços:
• Em regra, você precisa ter pelo menos 18 anos de idade para usar o Serviço da LIGA.
Porém, restrições e permissividades eventuais, quanto à idade, poderão ser adotadas na plataforma e
sempre que isso ocorrer, serão descritas caso a caso na própria plataforma.
• Independentemente da área de serviço que você estiver navegando ou utilizando na
plataforma, você não pode: (i) publicar qualquer tipo de conteúdo por meio de nossos Serviços que
sugiram, indiquem, mencionem, façam apologia, levantem bandeiras ou engrossem qualquer discurso
sobre violência, nudez e nudez parcial, discriminação de qualquer tipo (tais como racismo, xenofobia,
misoginia, machismo, homofobia, etc.), atos ilegais ou ilícitos de qualquer maneira, ódio, pornografia,
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pedofilia, zoofilia, maus tratos com animais, crianças ou idosos, humilhação a qualquer terceiro,
ataques à qualquer pessoa física, jurídica ou à instituições governamentais, paraestatais, de classe,
etc. Ainda, você não pode (ii) difamar, perseguir, praticar bullying, abusar, assediar sexualmente ou
moralmente, ameaçar, intimidar ou fingir ser pessoas ou quaisquer entidades e você não pode (iii)
publicar informações privadas ou confidenciais através do Serviço, incluindo, entre outras coisas, as
informações do seu cartão de crédito ou de outra pessoa, cadastro de pessoas físicas (CPF) ou outros
números de identidade nacional e/ou estrangeira, números de telefone que não sejam seus ou
endereços de e-mail que não sejam seus.
• Qualquer informação pessoal deverá ser preenchida e fornecida apenas na área de
cadastro e sempre será considerado que você as preencheu por sua livre e espontânea vontade,
autorizando expressamente a utilização a partir da concordância com este documento e com as
demais políticas da LIGA.
• Ao navegar na LIGA, você é responsável por qualquer atividade que ocorra através de sua
conta (cadastro), que é personalíssima para qualquer efeito jurídico e intransferível de qualquer
maneira, por isso, você declara que não a venderá, transferirá, licenciará ou cederá sua conta
(cadastro) para nenhuma pessoa. Sendo que, se mesmo assim o fizer, continuará respondendo pelo
dano causado a partir ou pela sua conta pessoal na LIGA.
• Ao utilizar a LIGA, você declara que todas as informações fornecidas por você no momento
do cadastro são verdadeiras, precisas, atuais e completas.
• Você não poderá solicitar, coletar ou usar cadastros de outros usuários da LIGA para lograr
qualquer tipo de vantagem em qualquer atividade promovida ou não pela plataforma, nem tampouco
para gerar qualquer tipo de dano a alguém e, ainda, não poderá utilizar-se de ferramentas robóticas
que possam gerar qualquer tipo de vantagem ou vislumbrando qualquer tipo de burla ou fraude para
você ou para outras pessoas.
• Você é o único responsável por efetuar e manter seu cadastro atualizado.
• Você não pode usar o Serviço para nenhuma finalidade ilegal ou não autorizada. Você
concorda em obedecer todas as leis, regras e normas (por exemplo, federais, estaduais e municipais)
aplicáveis ao seu uso do Serviço e seu conteúdo, incluindo, entre outras coisas, leis de direitos
autorais, de utilização de imagem, de propriedade intelectual e industrial, etc.
• Você não pode mudar, modificar, adaptar ou alterar o Serviço ou mudar, modificar ou
alterar outro site de forma que fique implícito falsamente que ele está associado ao Serviço ou à
LIGA. Isso pode configurar crime.
• Você deve obedecer, na utilização da LIGA, aquilo que for comumente visto e aceito como
comportamento educado e aceitável ante, perante e com demais usuários da LIGA, esteja você em
um ambiente fechado (como os Grupos) ou em ambiente aberto, ainda que não esteja
expressamente descrito aqui.
É importante que você entenda que neste documento encontram-se alguns exemplos daquilo que
você pode ou não fazer na LIGA, porém, ainda que algo não esteja expressamente descrito neste
documento ou nas demais políticas da LIGA, isso não significa, em absoluto, que a PROPRIETÁRIA não
poderá tomar medidas cabíveis, seja por conta de alguma denúncia ou por escolha própria (de ofício),
tanto de forma administrativa (como exclusão do usuário ou suspensão dos serviços para ele de
forma temporária) quanto judicialmente, de acordo com a necessidade e sua interpretação do fato,
desde que levem em conta este documento e demais leis pertinentes. Portanto, pedimos que sempre
atente para os pontos acima descritos, em especial o último, sobre seu comportamento.
A violação desses Termos pode, a exclusivo critério da PROPRIETÁRIA e a qualquer tempo, resultar no
encerramento dos serviços disponibilizados na LIGA, no todo ou em parte, temporariamente ou em

www.construliga.com.br

definitivo, para qualquer usuário, sempre que a PROPRIETÁRIA julgar necessário para sua segurança
jurídica e pessoal e/ou visando a segurança de terceiros.
3.1. Ainda sobre como interagir na LIGA.
É importante que todos os usuários tenham noção de como realizar uma postagem de conteúdo
“dados do usuário” de forma mais segura para si e para o melhor convívio na LIGA. Para tanto, além
do que já foi dito acima e demais diretrizes dispostas neste documento, é importante atentar para os
seguintes pontos:
• Procure sempre utilizar conteúdos criados por você, que você seja o autor ou que tenha
autorização do autor para tal utilização;
• Procure sempre citar sua fonte, principalmente se o conteúdo não for criado por você;
• Procure não usar conteúdos de terceiros como se fosse seu, isso pode configurar crime ou
contravenção e você será o único responsável;
• Procure usar imagens que você tenha autorização tanto de quem fez a imagem quanto de
eventual terceiro que aparece nessa imagem, caso você não possua essas autorizações, busque e
utilize outra imagem;
• Utilize imagens suas, que tenha autorização ou que estejam em bancos de imagem livre na
internet, uma forma fácil de encontrar isso é fazer uma pesquisa por “Banco de imagem grátis” na
internet. Mas lembre-se, você é o único e exclusivo responsável pelo conteúdo que compartilha e
gera, então informa-se ao máximo;
• Na utilização de conteúdo sob as regras do Creative Commons, sugerimos que sempre
utilizem conteúdos com o grau de restrição mais abrangente.
• Procure não usar nenhum conteúdo como forme de ataque direto ou indireto e/ou pessoal
para qualquer pessoa.
Qualquer conteúdo nocivo ou que assim seja julgado, em qualquer nível, contra a PROPRIETÁRIA, a
LIGA, ou quaisquer terceiros, e que a PROPRIETÁRIA entender por bem excluir, ainda que ambiente
fechado, será excluído e seus responsáveis/autores e/ou apoiadores serão responsabilizados
legalmente e administrativamente no limite do que for juridicamente aceitável.
4. Que Serviços a LIGA oferece?
Quanto a Serviços, entenda-se a interação, informação, ferramentas, softwares, facilidades e
quaisquer outros recursos, gráficos ou não, disponibilizados na LIGA como forma de atividade entre a
PROPRIETÁRIA, seus parceiros comerciais e qualquer usuário da LIGA, seja como forma de atividade e
interatividade entre usuários da LIGA, seja em ambiente fechado ou aberto na plataforma.
A interatividade – aqui também denominada e pertinente ao Serviço – pode ser recreativa,
semiprofissional e profissional, pode, também, se dar em ambiente fechado ou aberto.
Os ambientes fechados, também chamados de “Grupo”, serão de responsabilidade de seus membros
participantes e poderão ser administrados por até 3 (três) usuários. Para participar de um “Grupo”, o
usuário deve ser convidado ou criar um grupo, em qualquer hipótese, a entrada, permanência e saída
de um usuário de um grupo será de responsabilidade exclusiva deste usuário ou de quem administra
ou faz parte do respectivo grupo, ficando, portanto, isenta de qualquer responsabilidade a
PROPRIETÁRIA.
Os Grupos também podem ser específicos para uma determinada obra (obra de construção), porém,
independentemente da finalidade do Grupo, esses obedecerão sempre os Termos e Políticas da LIGA.
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A PROPRIETÁRIA poderá, sempre que julgar pertinente, excluir qualquer pessoa ou grupo de sua
atividade, independentemente de houver tido uma denúncia cabível, visando sempre a segurança
jurídica e/ou pessoal própria ou de terceiros. Ainda, a PROPRIETÁRIA, poderá entregar dados para
cooperar com investigações judiciais e/ou policiais, conforme o caso, sempre que assim for intimada a
fazer ou sempre que assim julgar necessário, seja pela urgência ou seja pela segurança pessoal ou
jurídica própria ou de terceiros, incluindo o usuário.
Os conteúdos (“dados do usuário”) compartilhados em um Grupo, não poderão ser compartilhados
em ambiente aberto na LIGA, sendo que se isso ocorrer, a responsabilidade será única e
exclusivamente de quem o compartilhou.
A LIGA poderá enviar e-mails para você contendo confirmação de cadastro, eventual notificação
acerca de qualquer informação que julgarmos pertinente, eventuais ofertas de produtos ou serviços
que julgarmos pertinentes, etc. Observe que, caso você opte por recusar o recebimento de e-mails
referentes aos nossos Serviços isso poderá acarretar na interrupção de alguma parte ou de todo
Serviço para você, contudo, esse é um direito seu que, se admitido, exclui automaticamente qualquer
responsabilidade da PROPRIETÁRIA quanto aos serviços e a sua perfeita utilização da LIGA.
A LIGA, também, resguarda-se o direito de, a qualquer tempo, oferecer serviços diferenciados em
sua plataforma. Tais serviços podem ser diferenciados de acordo com o perfil do usuário e, ainda,
poderão ser cobrados pela LIGA à esses usuários, contudo, sempre que isso ocorrer será por livre
escolha e iniciativa do usuário, que ficará ciente de todos os pontos pertinentes na contratação de tal
serviço mais abrangente. Também, sempre que essa hipótese ocorrer, a LIGA avisará na própria
plataforma aos seus usuários tais mudanças.
Por fim, o Serviço descrito aqui ficará disponível para o usuário da forma em que se encontra, ou seja,
a própria plataforma indicará ao usuário seus limites de uso, seja na efetiva utilização ou seja de
acordo com seus termos e políticas. Portanto, o usuário declara, desde já, que leu e concordou com
todos os termos e políticas da plataforma e que entendeu o funcionamento da mesma. Caso discorde
com qualquer coisa relacionada à LIGA, pedimos, gentilmente, que não utilize nossos serviços.
5. A quem pertencem os conteúdos disponíveis na LIGA?
Há duas formas de conteúdo na LIGA, a que chamamos de CONTEÚDO, ou seja, as imagens, marcas,
textos e quaisquer outros itens, gráficos ou não, criptografados ou não, seja na forma de back-end ou
de front-end, constantes na plataforma LIGA e a que denominamos de "dados do usuário", que são
tanto os dados cadastrais (que para todos os fins não são considerados conteúdos de domínio ou
visibilidade pública, porém poderão eventualmente aparecer para o público, como por exemplo, o
nome do usuário) quanto os dados enviados pelo usuário para interagir dentro da plataforma,
sabidamente imagens e/ou textos, de qualquer natureza, enviados pelos USUÁRIOS.
Todo e qualquer CONTEÚDO da LIGA pertence única e exclusivamente à PROPRIETÁRIA, que detém,
direta ou indiretamente, todos os direitos autorais e direitos reservados necessários sobre o mesmo.
Os CONTEÚDOS publicitários, eventualmente dispostos na plataforma, serão sempre
responsabilidade das empresas anunciantes, da mesma forma eventuais links para sites terceiros
existentes nessas publicidades serão sempre de responsabilidade de seus proprietários, portanto, em
relação aos conteúdos publicitários na plataforma, as responsabilidades seguirão o que descrito neste
parágrafo e desde já os USUÁRIOS declaram ciência e concordância.
Os “dados do usuário” seguirão a seguinte lógica:
i)

Primordialmente pertencerão ao usuário que o gerou, que sempre terá responsabilidade por
quaisquer danos causados por tal conteúdo;
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ii)

Na medida do aplicável, terá responsabilidade por tais conteúdos, também, os usuários que
compartilharem tais conteúdos;

iii)

Os “dados dos usuários” referentes a seus dados pessoais e cadastrais, bem como dados de
sua navegação na LIGA pertencerão também à PROPRIETÁRIA de acordo com a política de
privacidade da LIGA. Motivo pelo qual indicamos sua leitura.

Em todos os casos os USUÁRIOS serão responsabilizados, na medida do legalmente admitido, sempre
que violarem quaisquer direitos de terceiros, inclusive da PROPRIETÁRIA, em razão de seus “dados do
usuário”.
Também, desde já os USUÁRIOS declaram ciência e expressa concordância que os dados porventura
enviados pelos USUÁRIOS, pertencerão - de acordo com as cessões e licenças estabelecidas neste
documento e, quando for o caso, estabelecidas em outros documentos de cessão de direitos
devidamente firmados pelo USUÁRIO - à PROPRIETÁRIA e outras empresas de propriedade desta,
participação ou que tenham parceria direta na LIGA sempre com a expressa anuência e outorga do
USUÁRIO, que, para fins deste documento, ocorrerá no cadastro e aceitação das políticas de uso e
privacidade dispostas na LIGA.
Ainda, qualquer marca, logotipo ou marca de serviço contido no CONTEÚDO também é uma marca
comercial registrada ou licenciada pela ou para a PROPRIETÁRIA.
É estritamente proibido o uso do CONTEÚDO, exceto como previsto nestes Termos de Uso, sem a
permissão por escrito da PROPRIETÁRIA.
A PROPRIETÁRIA informa que tomará medidas enérgicas para garantir seus direitos de propriedade
intelectual e industrial na extensão máxima permitida pela legislação aplicável, nacional e/ou
estrangeira, inclusive por meio de processo criminal.
6. O que você NÃO pode fazer com e na LIGA.
A PROPRIETÁRIA apenas dispõe ao usuário utilizar a LIGA para participação no Serviço disponibilizado
na mesma, ficando expressamente proibido as seguintes ações por parte do usuário:
a)
Declarar ou representar falsamente sua afiliação a qualquer pessoa ou entidade associado à
LIGA ou declarar ou fazer crer que a PROPRIETÁRIA endossa as declarações feitas por você;
b)
Usar a LIGA para publicidade ou qualquer outra solicitação comercial sem a expressa
autorização da PROPRIETÁRIA. É permitido para o usuário usar a LIGA para oferecer produtos ou
serviços pessoais de cunho profissional, contudo, a LIGA reserva-se o direito de, sempre que julgar
conveniente para seus esforços em melhoria da plataforma e seus Serviços, excluir tal conteúdo
compartilhado pelo usuário;
c)
Usar a LIGA para publicar ou transmitir vírus, worm, Cavalo de Tróia, easter egg, time bomb,
spyware ou outro código, arquivo ou programa de computador que seja prejudicial ou invasivo ou
cuja intenção seja danificar, usurpar ou tomar controle da operação ou monitorar o uso de qualquer
hardware, software ou equipamento, seja da PROPRIETÁRIA ou de terceiros;
d)
Usar a LIGA para violar quaisquer direitos legais de terceiros e/ou para obter ou coletar
informações de identificação pessoal dos usuários da LIGA;
e)
Interferir ou interromper na operação da LIGA ou dos servidores, ou de violar quaisquer
requisitos, procedimentos, políticas ou regulamentações de quaisquer redes que sirvam para dar
suporte à LIGA, inda que eventuais, ou que sirvam como forma de divulgação ou distribuição desta;
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f)
Utilizar de perfis fakes (falsos) para obter quaisquer vantagens na utilização da LIGA, sob
pena de falsidade ideológica, arcando com as consequências administrativas e legais cabíveis;
g)
Modificar, adaptar, converter ou reverter a engenharia, descompilar ou desmontar qualquer
parte da LIGA, seja em seu front-end ou em seu back-end;
h)
Utilizar qualquer forma que possa ser considerada fraudulenta para obter vantagens para si
ou para outrem no, ou através da, LIGA, cabendo à PROPRIETÁRIA, a seu exclusivo critério, em caso
de suspeita de fraude na utilização dos serviços da LIGA por parte de quaisquer usuários, a decisão de
interromper e/ou excluir a utilização dos Serviços disponíveis na LIGA, no todo ou em parte, para
este(s) usuário(s), sem prejuízo das medidas legais cabíveis, principalmente no sentido de
ressarcimento dos danos causados à PROPRIETÁRIA.
O conteúdo disponibilizado pelos usuários através da LIGA, incluindo, mas não se limitando a, dados
pessoais fornecidos, seguirá às normas dispostas aqui e na política de privacidade, assim como
quaisquer normas e leis vigentes que a PROPRIETÁRIA julgar pertinentes ou necessárias.
O não atendimento ou descumprimento de quaisquer disposições inseridas neste documento
acarretará na interrupção dos Serviços e exclusão imediata de quem lhe der causa e/ou for
beneficiado, direta ou indiretamente, de tal conduta.
7. Demais responsabilidades do usuário.
O USUÁRIO que acessar e consultar as informações e facilidades da LIGA concorda com o previsto
nestes TERMOS pelo fato de sua livre iniciativa de utilizar e acessar os dados disponibilizados na LIGA.
O USUÁRIO é responsável por sua conta de usuário na LIGA, o que significa dizer que este é
responsável por todos os dados enviados para utilização pela da LIGA, sendo que presumir-se-á que o
USUÁRIO tenha, por sua livre iniciativa, aceito todos os termos deste documento e da política de
privacidade.
Se tomar conhecimento de qualquer utilização por terceiros da sua conta de usuário, o USUÁRIO
deverá notificar imediatamente a PROPRIETÁRIA, que tomará as medidas cabíveis para solucionar o
caso.
O USUÁRIO, desde já, tem ciência que este documento, bem como a política de privacidade da LIGA
são complementares entre si e que quaisquer eventuais conflitos entre estes documentos serão
resolvidos caso a caso pela PROPRIETÁRIA.
7.1. Demais responsabilidades.
Fica desde já estabelecido para os USUÁRIOS e a terceiros, que a PROPRIETÁRIA, se exime, sendo dos
USUÁRIOS, na medida do cabível, tal obrigação, de qualquer responsabilidade quanto à:
a) Impossibilidade de acesso à internet ou à LIGA, ou falha de funcionamento ou comunicação com os
mesmos decorrentes de:
I.
quaisquer defeitos ou inadequação dos equipamentos utilizados para acessar a
internet ou a LIGA, incluindo, mas não se limitando, aos softwares, hardwares, sistemas de
processamento e quaisquer conexões de rede;
II.

inabilidade do usuário para operação dos seus equipamentos;

III.
celular;

falhas na Rede Mundial de Computadores (Internet) e Provedores, ou de telefonia
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IV.
falhas nos sistemas, softwares e/ou hardwares atreladas direta ou indiretamente à
PROPRIETÁRIA;
V.

caso fortuito ou força maior;

VI.
quaisquer prejuízos causados por gravação realizada pelos usuários (download) para
os seus equipamentos próprios, de quaisquer arquivos eletrônicos existentes ou disponibilizados na
internet, quer pela PRORIETÁRIA, quer por outros USUÁRIOS ou por terceiros;
VII.
quaisquer prejuízos advindos aos USUÁRIOS pela utilização indevida e/ou dolosa por
terceiros, seja de fotos, textos, dados pessoais e cadastrais fornecidos por aqueles, que forem
veiculados, ou não, em qualquer meio que a PROPRIETÁRIA achar pertinente ou em sites terceiros;
VIII.
terceiros;

quaisquer prejuízos decorrentes da utilização indevida de dados dos USUÁRIOS por

IX.
por atos de má-fé de terceiros que invadam a LIGA, tais como hackers e/ou crackers,
acessem os dados cadastrais e pessoais fornecidos pelos USUÁRIOS e se utilizem ilicitamente dos
mesmos para quaisquer fins. A PROPRIETÁRIA declara ter os cuidados razoáveis para evitar a invasão
do sistema referente à LIGA, mas não se responsabiliza e não pode se responsabilizar, pela
inviolabilidade do mesmo.
X.
pela perda de dados e/ou informações eventualmente gravados pelos USUÁRIOS no
banco de dados da LIGA, seja por cancelamento de sua inscrição, seja por falha de sistema. A
PROPRIETÁRIA não se obriga, ainda, a manter e/ou realizar qualquer espécie de 'back-up' dos
materiais e dados fornecidos pelos USUÁRIOS, além do que lhe é obrigação legal, de acordo com o
Marco Civil da Internet no Brasil.
XI.
pela inadimplência de USUÁRIOS às normas da lei ou do presente instrumento, que
gere prejuízos a terceiros e/ou a outros USUÁRIOS.
XII.
A LIGA enquanto Rede Social e/ou Plataforma de Internet, tem seu endereço na
web e nome devidamente explicitados, sendo assim, a PROPRIETÁRIA não se responsabilizará por
quaisquer acessos à outros aplicativos, sites, domínios, Fan Pages, etc., mesmo que tais se
apresentem com as mesmas características e/ou aleguem serem o original.
A PROPRIETÁRIA não é responsável pelos equipamentos e recursos necessários para navegar na LIGA,
tais como aparelhos celulares de quaisquer espécies, computadores, softwares, custos com
transmissão de dados e seus planos, redes wi-fi, redes 2G (E), 3G, 4G e demais redes de navegação via
mobile que existam ou venham existir, e tudo que se fizer necessário, sendo estes às expensas e
exclusiva responsabilidades dos USUÁRIOS.
Também, ao utilizar a LIGA certifique-se que seguiu todas as instruções para realizá-la perfeitamente,
inclusive que o sistema operacional de seu celular ou computador bem como o próprio site estejam
devidamente atualizados, que está utilizando uma rede de conexão com a internet segura e estável. A
PROPRIETÁRIA não se responsabilizará, e todo o USUÁRIO declara concordância com isso, pela não
obediência ao estipulado aqui.
8. Como termina a relação estabelecida na LIGA entre Usuário e PROPRIETÁRIA?
Estes Termos de Uso continuarão a ser aplicáveis enquanto a LIGA estiver disponível, mesmo que não
navegável ou até mesmo visível para os usuários.
Se você quiser encerrar a relação existente com a PROPRIETÁRIA em virtude destes TERMOS, pode
fazê-lo simplesmente deixando de acessar e utilizar a LIGA.
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A PROPRIETÁRIA pode, a qualquer momento, encerrar a relação existente com você decorrente
destes TERMOS nas seguintes hipóteses:
a)
Se você tiver violado qualquer cláusula destes Termos de Uso ou política de privacidade ou
agir de forma que claramente mostre ou evidencie que não pretende ou não pode cumprir as
cláusulas estabelecidas nesses documentos;
b)

Se tal for exigido à PROPRIETÁRIA por lei ou decisão judicial;

c)
Se por iniciativa da PROPRIETÁRIA em encerrar a LIGA total ou parcialmente, sem
necessidade de notificação ou justificação, a qualquer tempo para o USUÁRIO;
d)
por decisão unilateral da PROPRIETÁRIA em excluir o USUÁRIO, principalmente se este violar
o disposto nas seções 2 e 6 destes Termos, não necessitando justificar ou revelar sua motivação para
tanto.
Quando estes Termos de Uso forem encerrados, todos os direitos, obrigações e responsabilidades de
que o USUÁRIO tenha assumido e acumulado enquanto da vigência dos TERMOS, ou que
expressamente devam continuar em vigor não serão afetados por essa resolução e continuarão a ser
aplicáveis indefinidamente.
No caso de término da oferta da LIGA, total ou parcialmente, por iniciativa da PROPRIETÁRIA, esta
não estará obrigada a manter, fornecer, devolver ou ressarcir, qualquer espécie de conteúdo, dados
ou informações repassadas por você, considerando unicamente as boas práticas comerciais e o que,
porventura, seja sua obrigação legal de fazê-lo.
Em todos os casos previstos nesta seção, seja por rescisão motivada ou imotivada de qualquer das
partes, por exclusão do USUÁRIO da LIGA ou pelo encerramento das atividades deste, as
informações, imagens, textos, arquivos, atividades, interações ou informações da LIGA, poderão ser
perdidos em sua totalidade, bem como poderão ser utilizados pela PROPRIETÁRIA das formas
indicadas neste documento, não cabendo ao USUÁRIO qualquer espécie de indenização ou
compensação, nem recuperação.
9. Demais considerações.
Todos e quaisquer dados pessoais e/ou informações sigilosas, seja em formato de texto, imagem ou
quaisquer outras, poderão ser imediatamente reveladas pela PROPRIETÁRIA para terceiros em
cumprimento a ordem judicial ou administrativa, ou ainda, em casos que sejam considerados
urgentes, assim como nos casos expressamente previstos neste documento.
A qualquer momento poderão ser modificados os conteúdos e ferramentas da LIGA sem qualquer
aviso prévio ao USUÁRIO. Estas alterações ficarão automaticamente vinculadas e subordinadas a
estes Termos de Uso e a Política de Privacidade.
10. Mudanças em nossos Termos de Uso.
Queremos que você entenda que este documento é importante para que você tenha plena satisfação
ao usar nossos Serviços.
Assim, a PROPRIETÁRIA, reservando-se o direito de alterar ou remover estes Termos de Uso a seu
critério e sem prévio aviso, recomenda veementemente que você visite esta área periodicamente
para manter-se informado sobre quaisquer alterações, que serão publicadas aqui.
Na medida do possível informaremos, através de nossas páginas nas redes sociais ou na própria
Plataforma, quaisquer alterações nestes documentos, mas, como dito acima, o controle acerca do
conhecimento sobre tais alterações é de responsabilidade exclusiva do usuário.
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De qualquer maneira, as eventuais modificações neste documento estrarão em vigor, sempre, na
data que foram publicadas e serão consideradas expressamente aceitas pelo USUÁRIO que navegar
e/ou se cadastrar na LIGA, independente do endereço de site ou plataforma mobile que a LIGA esteja
vinculada.
11. Fale conosco.
Como dissemos no início, entendemos que a leitura deste documento, apesar de tentarmos sempre
ser o mais claro e direto possível, pode deixar algumas dúvidas, questões em geral e até mesmo
sugestões para serem compartilhadas por você para nós.
Assim, se você quiser contatar a PROPRIETÁRIA para fazer comentários ou esclarecer dúvidas sobre
este documento, por favor entre em contato conosco através do contato@liga.com.br.
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